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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ) ΚΡΗΤΗΣ
ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ ΖΑΝΕΚΑ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ-ΠΕ02
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Τηλ.: 2810 246400-246860
Κιν. 6973735494
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Ιστότοπος συνεργ.: https://tpe-filologika.blogspot.com/
Πληροφορίες: Γραμματεία ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

ΠΡΟΣ: 1. τις Διευθύνσεις και τους/τις
Εκπαιδευτικούς των Σχολείων της
Παιδαγωγικής μου Ευθύνης στα Χανιά και
στο Ρέθυμνο
2. τις Διευθύνσεις και τους/τις Φιλολόγους
των Σχολείων της Επιστημονικής μου Ευθύνης
στα Χανιά και στο Ρέθυμνο

ΚΟΙΝ:
1. ΠΔΕ Κρήτης (ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης)
2. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Χανίων
3. Δ/νση Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ρεθύμνου

ΘΕΜΑ: Υλοποίηση Κύκλων Επιμόρφωσης στην ΕξΑΕ από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ Κρήτης.
Οδηγοί για την αξιοποίηση της πλατφόρμας Webex στην εξ αποστάσεως
εκπαίδευση.

Το ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης συνεχίζοντας τις προσπάθειές του να υποστηρίξει επιστημονικά και
παιδαγωγικά τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων στην εξ αποστάσεως εκπαιδευτική
διαδικασία, διοργανώνει επαναλαμβανόμενους κύκλους επιμόρφωσης με τη μορφή
διαδικτυακών απογευματινών προαιρετικών σεμιναρίων. Σκοπός των διαδικτυακών
σεμιναρίων είναι η απόκτηση ή η αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών, ώστε να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν τις πλατφόρμες
ασύγχρονης (eClas και e-me) και σύγχρονης (Webex meetings) εξ αποστάσεως
εκπαίδευσης και να μετασχηματίζουν εκπαιδευτικό υλικό δια ζώσης διδασκαλίας σε
εκπαιδευτικό υλικό εξΑ διδασκαλίας, καθώς και να δημιουργούν δικό τους πρωτότυπο
εκπαιδευτικό υλικό και σενάρια μαθημάτων για τις ανάγκες της εξΑΕ.
Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν να συμμετάσχουν ως επιμορφωτές, σύμφωνα με το σκοπό
και το πλαίσιο του επιμορφωτικού προγράμματος μπορούν συμπληρώνοντας τη φόρμα
https://tinyurl.com/y5u2cc7k να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, αφού έρθουν σε
συνεννόηση με το/τη ΣΕΕ επιστημονικής ευθύνης.
Όσοι/ες εκπαιδευτικοί επιθυμούν προαιρετικά να παρακολουθήσουν το σεμινάριο δεν
απαιτείται δήλωση συμμετοχής. Πληροφορίες, πρόγραμμα και σύνδεσμοι παρακολούθησης
στην πλατφόρμα Webex (κλικ στη λέξη agenda και στο όνομα του επιμορφωτή):
https://pekes.pdekritis.gr/epimorfosi/

με εικόνες – μετάφραση των βασικών όρων και επιλογών στα Ελληνικά
Έκδοση 3
Συγγραφή οδηγού: Τσακαλογιάννη Γεωργία, Εκπαιδευτικός ΠΕ86 – Τεχνική υπεύθυνη στο
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας

Σημείωση της συγγραφέως: Μετά από αιτήματα εκπαιδευτικών που είχαν δυσκολία με το
περιβάλλον της εφαρμογής Cisco Webex Meetings (λόγω της διεπαφής το μόνο στην αγγλική
γλώσσα), δημιουργήσαμε αυτόν τον μικρό οδηγό, για την διευκόλυνση στο έργο τους στις
περιπτώσεις που χρειάζεται η Σύγχρονη εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση.
1. Είσοδος στην υπηρεσία/εφαρμογή και έναρξη/είσοδος σε
τηλεδιάσκεψη (Webex Meetings)
2. Έλεγχος ήχου και βίντεο του Η/Υ – συσκευών
3. Παραχώρηση / Αφαίρεση δικαιωμάτων στους συμμετέχοντες
4. Διαμοιρασμός – προβολή αρχείων, επιφάνειας εργασίας, χρήσης ασπροπίνακα
5. Αποστολή αρχείων σε συμμετέχοντες
6. Δωμάτια – (Συν) Εργασίας σε ομάδες
7. Ψηφοφορίες (Polling) – Κουίζ
8. Αποθήκευση περιεχομένου συνομιλίας (Chat)
Κάντε κλικ εδώ
Μικρός Οδηγός Webex για εκπαιδευτικούς έκδοση 3 ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας (2ος
σύνδεσμος)
«Οἱ καιροί οὑ μενετοί» (σ’ ελεύθερη απόδοση, «οι καιροί/ευκαιρίες δεν
περιμένουν, πρέπει να δράσουμε»). Νομίζω ότι η ρήση αυτή του Θουκυδίδη εκφράζει στο ακέραιο
την σημερινή «αγωνία» της Εκπαιδευτικής Κοινότητας για την προάσπιση του ύψιστου αγαθού
της παιδείας, άρα την «αγωνία» του Εκπαιδευτικού συστήματος να ανταποκριθεί στη σύγχρονη
συγκυρία της πανδημίας για τη διατήρηση του όλου εν γένει πλαισίου μόρφωσης και κατάρτισης
των μαθητών μας γιατί το όλον είναι το παν. Ας το καταλάβουμε όλοι λοιπόν: Ο δάσκαλος είναι
ένας «γιατρός» που θεραπεύει καθημερινά το «πάσχον σώμα» της εκπαίδευσης και ένας
«ιερουργός» που κοινωνεί το «άγιον σώμα» (με την πλατωνική έννοια) της Παιδείας στην
«τράπεζα» των παιδικών ονείρων.
Καλή επιτυχία στο έργο σας με υγεία και αντοχή!

Πιστό αντίγραφο
στη Γραμματεία του ΠΕ.Κ.Ε.Σ

Με τιμή
ΖΑΝΕΚΑ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ
Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου
Φιλολόγων Κλάδου ΠΕ02

Εσωτερική Διανομή: Οργανωτική Συντονίστρια ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης

